
6.00, 12.30 Скетч-шоу «6 кад-
раў». (16+).
6.20 «Па спець за 24 га дзі ны». 
(16+).
7.20. 4.20 М/ф «Джынг лі кі». 
(0+)
7.50, 4.45 М/ф «Тры ка ты». 
(0+)
8.10, 5.00 М/ф «Смя ша ры кі». 
(0+)
8.45 «Ера лаш». (6+).
8.45 «Га ле рэя пры га жос ці». 
(16+).
9.20, 1.50 Се ры ял «Гэ та ка хан-
не». (16+).
10.20 Ба я вік «Ка ра тэ-хла пец». 
(12+).
13.00, 2.40 Скетч-шоу «Асця-
рож на: дзе ці!» (6+).
14.00, 20.00 «Су пер ма мач ка». 
(16+).
15.10, 5.10 Се ры ял «Ра нет кі». 
(12+).
16.15 Се ры ял «Ка ман да Б». 
(16+).
18.10 «Уз ва жа ныя і шчас лі выя 
лю дзі». (16+).
21.10 Ка ме дыя «Клік: з пуль-
там па жыц ці». (12+).
23.20 «Ураль скія пель ме ні». 
(16+).
0.00, 3.30 Се ры ял «Вы жыць 
пас ля». (16+).
1.00 Се ры ял «Бяз моў ны свед-
ка». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 На ві ны 
куль ту ры.
6.35 «Ле ген ды су свет на га кі-
но». Эль дар Ра за наў.
7.05 «Ка рам зін. Пра вер ка ча-
сам». Дак. се ры ял.
7.35 «Ар хіў ныя тай ны». Дак. 
се ры ял.
8.05 «Два Фё да ры». Маст. 
фільм.
9.30, 2.30 «Па ска рэн не. Пул-
каў ская аб сер ва то рыя». Дак. 
фільм.
10.15, 17.45 «На зі раль нік».
11.10, 0.20 ХХ ста год дзе. «Пра-
гра ма «А» — па рад». 1990 г.

12.05 «Мы — гра ма цеі!»
12.50 «Бе лая сту дыя».
13.35 Чор ныя дзір кі. Бе лыя 
пля мы.
14.15, 17.30, 1.15 Су свет ныя 
скар бы.
14.30 «Біб лей скі сю жэт».
15.10, 1.40 Фрай бург скі ба-
роч ны ар кестр. «Праў дзі вы 
Мо царт».
16.00 «На гэ тым тыд ні... 100 
га доў та му. Неф ран та выя на-
тат кі».
16.30 «Аго ра». Ток-шоу.
18.45 «Пас ля 45-га. Мас тац тва 
з ну ля». Дак. фільм.
19.45 «Га лоў ная ро ля».
20.00 Сту пе ні цы ві лі за цыі. 
«Тра ян скі конь: міф ці рэ аль-
насць?» Дак. фільм.
20.50 80 га доў з дня на ра джэн-
ня Аляк сея Пят рэн кі. «Лі нія 
жыц ця».
21.50 «Сказ пра тое, як цар 
Пётр ара па жа ніў». Маст. 
фільм.
23.50 Да юбі лею мас та ка. 
«Не яў клі да ва геа мет рыя 
Сяр гея Бар хі на». Дак. фільм. 
1-я се рыя.
1.30 «Лаа-цзы». Дак. фільм.

6.00 Су стрэ ча ў кан цэрт най 
сту дыі «Астан кі на» з Мі ха і лам 
Уль я на вым. 1981 год (12+).
7.00 «Што? Дзе? Ка лі?» Фі нал 
1982 го да (12+).
8.50, 11.35, 13.45, 15.25, 17.45, 
20.10, 21.40, 23.00, 3.40, 5.00 
Му зыч ная на сталь гія (12+).
9.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
10.00 Маст. фільм «Ма ра». 
(12+).
12.00 «Шы нок «13 крэс лаў». 
1968 год (12+).
13.10 «Гіс то рыя ад на го ўда ру 
па кар ку». Маст. фільм. (12+).
14.00 «Ва кол сме ху». Тэ ма: 
«Рэт ра». 1981 год (12+).
15.40 Маст. фільм «Два гу са-
ры». (16+).
18.00 Маст. фільм «Адам жэ-
ніц ца на Еве». (16+).
21.00, 3.00 «Мі ну лы час» 
(12+).

22.00 «На ро джа ныя ў СССР» 

(12+).
0.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1992. 
2-я част ка. 2010 год (16+).
1.05 Су стрэ ча ў кан цэрт най 
сту дыі «Астан кі на» з Мі ха і лам 
За до рна вым. «У кож ным жар-
це ёсць до ля... жар ту». 1992 
год (12+).
2.10 «Кан цэрт То та Ку туньё». 
1985 год (12+).
4.00 «Кол ба ча су» (16+).
5.30 Се ры ял «33 квад рат-
ныя мет ры. Дач ныя гіс то рыі». 
(16+).

2.30, 6.30, 17.00, 22.20 Скач кі 
на лы жах з трамп лі на. Ку бак 
све ту.
4.00, 8.30 Ве ла спорт. Гент — 
Ве вель гем.
5.00, 11.30 Сну кер. The Players 
Champіonshіp. Фі нал.
7.30, 10.30, 23.00 Бія тлон. Ку-
бак све ту.
10.00, 16.00 Су пер байк. Этап 
чэм пі я на ту све ту.
13.00 Кёр лінг. Чэм пі я нат све ту. 
Жан чы ны. Матч за «брон зу».
14.30 Кёр лінг. Чэм пі я нат све ту. 
Жан чы ны. Фі нал.
18.00, 20.30, 0.00 Цяж кая ат ле-
ты ка. Чэм пі я нат Еў ро пы.
19.45 Зі мо выя ві ды спор ту. 
«У па го ні за гіс то ры яй».
20.20 Watts.

0.45 2 + 1. (16+).
2.55 Шоу «Ка ме ды ян ты». 
(16+).
3.35 100 міль ё наў еў ра. (16+).
5.20 Бар мен. (16+).
7.05 Вы со кая мо да. (16+).
9.35 Вун дэр кін ды. (16+).
11.40 Ін струк цыі не пры кла да-
юц ца. (12+).
14.00 Мі гат лі выя аг ні. (16+).
16.05 Хла печ нік па-ір ланд ску. 
(16+).
17.50 Дрэн ны Сан та. (16+).
19.30 Імя. (16+).
21.35 Даю год. (16+).
23.25 Гу ляй, Ва ся! (16+).

6.00 М/ф (6+).
7.45 «10 са мых» (16+).
8.15 «Док тар І...» (16+).
8.45, 19.00, 2.05 «Аскол кі». Се-
ры ял (16+).
10.10, 3.35 «Су до выя страс ці». 
Дак. се ры ял (16+).
11.50 «Асця рож на, мах ля ры!» 
(16+).
12.25 «Без пад ма ну» (16+).
13.20 «Па моч ні ца». Маст. 
фільм (12+).
15.20 «Не рас кры тыя тай ны» 
(16+).
16.20 «Мой ге рой» (12+).
17.10 «Раз ві тан не» (16+).
18.05 «Фа таль ныя схіль нас ці. 
Жыц цё без тар ма зоў». Дак. 
фільм (12+).
20.55 «Спра ва суд дзі Ка рэ лі-
най». Се ры ял (12+).
22.00 «Па го ня за сма кам» 
(16+).
23.00 «Уся праў да» (16+).
23.35 «Ня бё сы, якія аб ры ну лі-
ся». Се ры ял (16+).
0.25 «Ла пач ка». Ка ме дыя (12+).
5.05 «Ча со ва да ступ ны» (12+).

8.10 Зом бі па іме ні Шон. 
(16+).
10.10 Па ляў ні чыя на пры ві-
даў-2. (12+).
12.15 Су жэн цы Мор ган ва ўцё-
ках. (16+).
14.15 Апош ні са му рай. (16+).
17.10 Як ба яз лі вы Ро берт Форд 
за біў Джэ сі Джэй мса. (16+).
20.10 Пі тэр Пэн. (12+).
22.20 Спя вак на вя сел лі. 
(12+).
0.15 Усмеш ка Мо ны Лі зы. (12+).
2.25 Пер са наж. (12+).
4.15 Не ве ра год ны Халк. 
(16+).

6.20 Аг ні пры то на (16+).
8.25 Кух ня. Апош няя біт ва 
(12+).
10.40 Бар цу не ба ліць (16+).

12.10 Заўт ра ра ні цай (12+).
13.50 Дач ны ра манс (16+).
16.20, 4.30 З Сі бі ры з лю боўю 
(12+).
18.20 Гор ка!-2 (16+).
20.20 Ча ты ры так сіс ты і са ба-
ка-2 (12+).
22.55 No Comment (16+).
1.05 Ануч ны са юз (18+).
2.50 Рус кая гуль ня (16+).

6.00 Ін жы нер ныя ідэі. (12+).
6.50, 5.10 На ву ко выя не да рэ-
чнас ці. (12+).
7.40, 13.15 Не ве ра год ны док-
тар Пол. (16+).
8.30, 11.45, 16.25, 20.25 Аў та-
SОS. (12+).
9.15 Не вя до мая пла не та Зям-
ля. (12+).
10.05, 14.00 Між на род ны аэ ра-
порт Ду бай. (12+).
10.55, 14.50 Най ця жэй шы ў 
све це ра монт. (6+).
12.30, 19.35 Не вя до мая пла не-
та Зям ля. (12+).
15.40, 0.20, 2.45 Рас сле да ван ні 
авія ка та строф. (16+).
18.00, 22.00, 1.10 За кі ну тыя скар-
бы змя і ных ца роў мая. (16+).
18.50 Швар цэ нэ гер: тва рам да 
тва ру. (16+).
22.45, 1.55 Зор ная раз мо ва. 
(16+).
23.35 Ува рван не на Зям лю. 
(16+).
4.20 Па ра нар маль нае. (16+).

8.00, 17.00, 22.00, 4.40 Ма хі-
на та ры.
9.00, 15.00, 21.00, 6.20 Як гэ та 
ўстро е на?
10.00, 16.00, 23.00, 3.50 Па ляў-
ні чыя на скла ды.
11.00 Вы жыць ра зам.
14.00, 7.10 Вы жыць лю бой ца-
ной.
18.00 Ву ліч ныя гон кі.
19.00, 5.30 У па го ні за кла сі кай.
20.00, 1.00 За ла тая лі ха ман ка.
0.00 Без раз важ ны Макс Гран-
дзі.
2.00 За гад кі пла не ты Зям ля.
2.55 Ма лан ка выя ка та стро фы.

6.00, 7.20, 8.15 «Доб рай ра ні цы, 
Бе ла русь!»
7.00, 8.00 (з сур да пе ра кла дам), 
9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 0.25 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.05 «Зо на Х» 
(16+).
9.10 «Га лоў ны эфір».
10.20, 12.10, 18.35, 19.20 Се ры-
ял «Ус ход — За хад» (16+).
12.45, 13.05, 14.35, 15.25 Ме-
лад ра ма «Па на еха лі тут». 1-я 
се рыя (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 «Бе ла рус кая ча сін ка».
21.00 «Па на ра ма».
21.50 «На шы».
22.10 Се ры ял «След» (16+).
23.45 «Арэ на».
0.45 «Дзень спор ту».
0.55 Се ры ял «Дзя жур ны 
ўрач» (16+).

7.00 «Тэ ле ра ні ца» (12+).
9.00, 18.35, 22.00 «Тэ ле ба ро-
метр».
9.30, 20.00 Се ры ял «Зра зу-
мець. Да ра ваць» (16+).
10.30 «Ка пей ка ў ка пей ку» 
(12+).
11.00 «Ка мень, на жні цы, па пе-
ра» (16+).
11.35, 22.10 «Спат кан не з бу ду-
чы няй» (16+).
12.30 «Свет на вы ва рат» (16+).
13.25 М/с «Ка чы ныя гіс то рыі» 
(0+).
14.15 Ані ма цый ны фільм «Гіс то-
рыя ца цак: вя лі кія ўцё кі» (0+).
16.00 Ба я вік «Адзі но кі рэйн-
джэр» (16+).
19.15 «Су пер ла то».
21.00 «Па нен ка-ся лян ка» (16+).
22.05 «КЕ НО».
23.10 «Ідзі сю ды і тан цуй».
23.15 Се ры ял «Ка вар ныя па-
ка ёў кі» (16+).
0.10 «Сыг рай мя не, ка лі змо-
жаш» (12+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.40, 12.20 «Бе ла рус кая кух ня». 
Ба ла буш кі.
8.05, 12.00, 19.55 «Ка лей да скоп». 
На ві ны куль ту ры.
8.20, 12.15 «Гэ ты дзень».
8.25 «На цы я наль ны хіт-па рад».
9.20, 17.35 «Апош ні дзень». Са-
ве лій Кра ма раў (12+).
10.00 «На ву ка ма нія» (6+).
10.25 «Ся мё ра ад важ ных». 
Маст. фільм (12+).
12.50 «Ле ген ды кі но». Яў ген 
Еў сціг не еў (12+).
13.30 «Ка фед ра». Маст. фільм 
(12+).
15.45, 22.15 «Вы дат ныя авія-
кан струк та ры». Анд рэй Ту па леў 
(12+).
16.25, 21.05 «Сям нац цаць імг-
нен няў вяс ны». Маст. фільм 
(12+).
18.15 «Бан зай!». Ка ме дыя (12+).
20.10 «Май стэр ня. Гіс то рыя ад на-
го мас та ка». Па вел Асма коў скі.
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
22.50 «Дэ жа вю». Ка ме дыя 
(12+).

7.05 Ганд бол. Ква лі фі ка цыя да 
ЧЕ-2018. Жан чы ны. Бе ла русь — 
Ко са ва.
8.35 Вя лі кі спорт. Ток-шоу.
9.15 Ха кей. КХЛ. Ус ход няя кан фе-
рэн цыя. 1/2 фі на лу. Шос ты матч.
11.10 Пра спорт. Вы ні кі тыд ня.
11.50 Трэ ні ро вач ны дзень.
12.20 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. «Цмо кі-Мінск» — БК «Ніж ні 
Ноў га рад».
14.05 Кань ка беж ны спорт. Чэм-
пія  нат све ту ся род сту дэн таў.
16.10 Бія тлон. Этап Куб ка све ту. 
Цю мень. Мас старт. Муж чы ны.
17.05 Бія тлон. Этап Куб ка све ту. 
Цю мень. Мас старт. Жан чы ны.
18.00, 22.25 Тэ ніс. Тур нір WTA. 
Ма я мі.
19.25 Ха кей. Чэм пі я нат Бе ла ру-
сі. Дру гі паў фі нал. Сё мы матч. 
«Юнац тва-Мінск» — «Шах цёр» 
(Са лі горск). (У пе ра пын ках — 
Спорт-цэнтр.)
21.40 Час фут бо ла.

6.00, 6.30, 7.00 (з суб ціт ра мі), 
7.30, 8.00 (з суб ціт ра мі), 8.30, 
9.00 (з суб ціт ра мі), 11.00, 13.00, 
16.00, 18.00 (з суб ціт ра мі), 20.30 
На шы на ві ны.
6.10, 7.10, 8.10 «На ша ра ні-
ца».
9.10 «Кон ту ры».
10.00 «Жыць здо ра ва!» (12+).
11.10 «Мод ны пры га вор» 
(12+).
12.20 «Ге ніі і лі ха дзеі» (12+).
13.10 «Ад ва рот ны ад лік». 
«Шан хай скі джаз» (12+).
13.55 «Да вай па жэ нім ся!» 
(16+).
14.55 «Муж чын скае/Жа но чае» 
(16+).
16.20 «Ле ген ды цыр ка».
16.55 «На са май спра ве» 
(16+).
18.20 «Кант роль ная за куп ка» 
(12+).
18.55 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
19.00 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 «Час».
21.10 «На ша жыц цё».
22.15 «Спарт клуб» (12+).
22.45 Се ры ял «А ў нас у два-
ры...» (12+).
0.40 «Нач ныя на ві ны».

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 
19.30, 22.30 «24 га дзі ны».
6.10, 17.25 «Мін шчы на».
6.20, 7.45 «Ра ні ца. Сту дыя доб-
ра га на строю» (6+).
7.40, 20.10, 23.00 «СТБ-
спорт».
8.30 «Ты дзень».
9.25 «Вя лі кае сне дан не» (12+).
10.00 «Ты дзень спор ту».
10.40 «Сле да кі» (16+).
11.05, 2.05 Да ку мен таль ны пра-
ект (16+).
11.55 Маст. фільм «Спы тай це 
ў Сін дзі» (12+).
13.50 Дра ма «Дзя вят кі». 
(16+).
15.35 «Ежа ба гоў» (16+).
16.50 «Вя лі кі го рад».
17.35 «Ва дзіць па-рус ку» 
(16+).

17.55 «Гуль ні ў пад кід но га». 
Се ры ял (16+).
20.00 «Ста ліч ныя пад ра бяз-
нас ці».
20.15 «Стра лок». Се ры ял (16+).
21.40 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).
23.05 «Са мыя ша кі ру ю чыя гі по-
тэ зы» (16+).
23.50 «За гад кі ча ла вец тва» 
(16+).
0.35 «Пан тэ ра». Се ры ял 
(16+).

6.00, 8.05, 10.05 Се ры ял «Спра-
ва бы ла на Ку ба ні». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
На ві ны (бя гу чы ра док).
10.40, 13.15 Се ры ял «АСА» 
(16+).
14.00 «Спра вы ся мей ныя. Біт ва 
за бу ду чы ню» (16+).
15.00 «Спра вы ся мей ныя. Но-
выя гіс то рыі» (16+).
16.15, 3.20 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2» (16+).
19.20 Се ры ял «Ле кі су праць 
стра ху». 1—4-я се рыі (16+).
22.55, 0.10 Маст. фільм «Сі бі-
рак» (16+).
0.00 На ві ны апоў на чы.
1.00 Маст. фільм «Ся мё ра 
сме лых» (12+).
2.50 «Ін шы свет» (12+).

7.00 «Ра ні ца Ра сіі».
10.55 На двор'е на ты дзень.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.
11.40 «Па кой сме ху» (16+).
12.30 Ток-шоу «Што ад бы ва-
ец ца».
13.35 «На ша спра ва» (16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.35 «Пра са мае га лоў нае». 
Ток-шоу (12+).
15.45 «60 хві лін». Ток-шоу.
17.35 «Лёс ча ла ве ка» (12+).
18.45 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
20.40 Се ры ял «Ад но жыц цё 
на два іх» (16+).
22.30, 23.10 Се ры ял «Ка мен-
ская» (16+).

0.15 «Ве чар з Ула дзі мі рам Са-
лаў ё вым».

5.55 «Аст рап раг ноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сён ня.
6.10, 7.10 «Дзе ла вая ра ні ца 
НТБ» (12+).
7.50, 8.10 Се ры ял «Мух тар. 
Но вы след» (16+).
8.50 Се ры ял «Су жэн цы» (16+).
9.45 «За гран ню» (16+).
10.25 Се ры ял «Ву лі цы раз бі-
тых ліх та роў» (16+).
12.00 «Ча кай мя не» (12+).
13.25, 18.25 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.00 «Но выя рус кія сен са цыі» 
(16+).
15.05 «Ты не па ве рыш!» (16+).
16.35, 19.45 Се ры ял «Бе ра га-
вая ахо ва» (16+).
21.15 Се ры ял «Шу берт» (16+).
23.10 «НЗ.by».
23.30 «Вы ні кі дня».
0.00 Се ры ял «Баль за каў скі 
ўзрост, або Усе му жы кі — 
сво...» (16+).

7.00, 16.00, 19.35, 21.00, 23.55 
«На двор'е».
7.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
7.30, 23.10 Се ры ял «Ка мі сар 
Рэкс» (12+).
8.15 Се ры ял «Макс» (12+).
9.45, 19.40 Се ры ял «Які ма люе 
ве цер» (12+).
10.50 Ка ме дыя «Аб ра ба ван-
не» (12+).
12.40 «Сад і ага род».
13.00 Се ры ял «Па лю боў ні кі 
пус ты ні» (16+).
14.30 Тры лер «На скей це ад 
смер ці» (16+).
16.05 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка» (0+).
16.10 «Мульт па рад» (0+).
16.30 «Зда роўе».
17.20 Се ры ял «Гром у раі» 
(16+).
18.45 Се ры ял «Аба рон ца» 
(16+).
20.50 «Ве чар ні ца» (0+).
21.05 Дра ма «4.3.2.1» (16+).

Панядзелак, 
26 сакавіка
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АНТАНТ

Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі  

ПОЎ НЫ ЭК РАН 
ПРЫ ГОД

«БАН ЗАЙ!»

«Бе ла русь 3», 26 са ка ві ка

Ён — стра ха вы агент Мі шэль, 

яна — сцю ар дэ са Іза бель, і яны збі-

ра юц ца па жа ніц ца. Вось ні бы та звы-

чай ная тэ ле фон ная раз мо ва двух 

па ры жан, толь кі на са мрэч яна — 

у Лон да не, бо хоць і абя ца ла кі нуць 

пра цу дзе ля му жа, але аба вя за ная 

ад пра ца ваць яшчэ не каль кі рэй саў, 

а ён — у Са ха ры, бо пад па гро зай 

зваль нен ня вы му ша ны быў па га дзіц-

ца на шэ раг не за пла на ва ных ка ман-

дзі ро вак. І вось па чы на ец ца тая са-

мая мі тус ня, што ства раль ні кі ста рой 

фран цуз скай ка ме дыі аба зна чы лі як 

«Бан зай — і не су мня вай ся!».

Мі шэ ля, яко му трэ ба да ста віць 

у Фран цыю па цяр пе лых за мя жой 

су ай чын ні каў, лёс за кід вае то ў кры-

мі наль ныя ра ё ны Нью-Ёр ка, дзе на 

да па мо гу прый дуць хі ба што гар-

лем скія бан ды, то ў пус ты ні Аф ры кі... 

Ці ча каць хэ пі-эн ду?

«ПЕ ЛА ГІЯ І БЕ ЛЫ БУЛЬ ДОГ»

«МІР», 31 са ка ві ка

8-се рый ны дэ тэк тыў па вод ле 

ра ма на Ба ры са Аку ні на са браў 

па ляр ныя ацэн кі кры ты каў і гле да-

чоў — ад «най леп шая эк ра ні за цыя 

Аку ні на» да «нуд на, за цяг ну та, не-

ці ка ва». Бяс спрэч на ад но: аў та ру 

вы нік спа да баў ся, больш за тое, 

ён аса біс та ўдзель ні чаў у вы ба ры 

га лоў най акт ры сы і... са бак.

Ка нец ХІХ ста год дзя, Ра сія, цэнтр 

За волж скай гу бер ні. Ста ліч ны сі на-

даль ны ін спек тар Бу бен цоў апан та на 

шу кае мяс цо вых ад эп таў па ган ства. 

У гэ ты ж час у ге не ра лі хі Та ці шча вай 

нех та за бі вае рэд ка га бе ла га буль-

до га, і тая па да зрае, што зла мыс нік 

хо ча за мах нуц ца на ба га тую спад-

чы ну. На шля ху ў ма ён так ма на хі ня 

Пе ла гія, якой да ру чы лі вы свет ліць 

пад ра бяз нас ці спра вы, да вед ва ец ца 

яшчэ пра ад но зла чын ства — зной-

дзе ны це лы з ад се ча ны мі га ла ва мі, 

і па да зрэн ні па да юць як раз на мна-

га бож ні каў-па ган цаў...

«ПА ЛІ ЦЭЙ СКІЯ І ЗЛА ДЗЕІ»

АНТ, 1 кра са ві ка

Аба яль ны мах ляр, пра да ючы 

фаль шы выя ар хеа ла гіч ныя скар бы 

за меж ні ку, на ват не зда гад ваў ся, 

ка му з іх два іх менш па шан ца ва ла. 

Пад ма ну ты па куп нік ака заў ся ды-

рэк та рам ра сій ска-аме ры кан скай 

ма ка рон най фаб ры кі і за га даў кі-

раў ні ку ахо вы прад пры ем ства зла-

віць зло дзея. Той з ім пэ там бя рэц ца 

за спра ву, уцяг ва ю чы ў яе сва іх дзя-

цей, але, на су пе рак пла нам баць кі, 

тыя на са мрэч па сяб ра ва лі з сям' ёй 

мах ля ра, а дач ка ахоў ні ка і сын зло-

дзея па ка ха лі ад но ад на го...

Зна ё мы сю жэт? Ні чо га дзіў на га — 

ка ме дыя Мі ка лая До ста ля цал кам 

збу да ва ная на сю жэ це ад най мен-

на га італь ян ска га філь ма 1951 го да, 

толь кі па дзеі і ге роі пе ра не се ныя ў 

ра сій скую рэ аль насць 90-х.


